DAIRY CATTLE REPRODUCTION COUNCIL

Benefícios para Associados
Nossa Missão

Boletim Técnico

Premios

DCRC une todos os setores da indústria leiteira—
produtores, consultores, acadêmicos, profisionais e
estudantes—para melhorar a eficiência reprodutiva de
fazendas leiteiras. O DCRC tenta criar um ambiênte para
atingir melhores índices reprodutivos e saúde animal de
maneira sustentável.

Um total de 6 boletins técnicos são publicados ao longo
do ano contendo novidades em pesquisa, artigos, e assuntos relacionados à reprodução de vacas de leite.

Todos os anos o DCRC os melhores produtores que
implementam rotinas de manejo bem sucedidas e atingem
altos índices de eficiência reprodutiva. Esta iniciativa
premia e valoriza igualmente produtores de qualquer país
ou raça de bovinos.

Objetivos do DCRC
•

•

•

•

•

Ser uma organização sem fins lucrativos, e baseada na
ciência e com o principal objetivo de desenvolver e
adotar manejos reprodutivos e tecnologias eficiêntes
e aplicáveis em rebanhos leiteiros.
Ser aberta a todos os setores da indústria leiteira com
o interesse comum na reprodução de vacas de leite;
ser uma organização que une diferentes setores e
estimula atividades de fomento.
Se tornar a principal fonte de informação sobre
manejo reprodutivo para conduzir, integrar, e divulgar conhecimentos sobre manejo reprodutivo e saúde
animal em bovinos leiteiros.
Fornecer recursos para aprendizado e troca de
conhecimentos para availiação de desempenho e
manejo reprodutivo em bovinos leiteiros.
Incentivar e reconhecer rebanhos de alta performance reprodutiva.

Webinars
Pelo menos 6 seminários educacionais on-line por ano
ministrados por especialistas de ponta em uma variedade
de tópicos. Os interessados podem assistir o webinar ao
vivo, ou mesmo assistir gravações quando melhor lhe
convir. Algumas apresentações online selecionadas estarão
disponíveis em Português e Espanhol

Reunião Anual
A reunião anual do DCRC oferece uma ótima oportunidade a todos—produtores, veterinários, acadêmicos,
estudantes e profissionais da industria.
Em 2017, a reunião acontece de 8–9 de Novembro na
cidade de Reno, Nevada, USA.
Os participantes desfrutam de uma taxa de adesão
pequena, apresentações de especialistas em áreas de manejo
reprodutivo, saúde animal, nutrição, inseminação artificial
e sincronização, tecnologias reprodutivas, análise de dados,
análise financeira, e manejo reprodutivo de novilhas.
Além disso, as apresentações acontecem por 2 dias pelos
melhores pesquisadores, professores, especialistas, veterinários, e produtores.

Acesso Exclusivo para Membros
Membros do DCRC tem acesso à:
•

Pergunte ao especialista—os participantes tem a
possibilidade de perguntar e receber respostas de
especialistas de ponta da indústria leiteira

•

Webinars—ter acesso a todos os webinars que
abordam aspéctos importantes de reprodução em
bovinos leiteiros

•

Anais de reuniões anuais & Apresentações—acesso a
todas apresentações de reuniões passadas

•

Apresentação de posters—ver todos os posters apresentados nas reuniões anuais

Torne-se Membro do DCRC Hoje
Mesmo!
Preencha e envie o formulário abaixo :
A assinatura eletrônica para o DCRC será livre de custos
até dia 1 de Agosto de 2016.
Custo $125 por ano. Estudantes $25 por ano.
Visite nosso website: www.dcrcouncil.org
Perguntas? Contate: dcrc@assochq.org
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